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Referat fra infomøde i klubhuset torsdag den 16. og 23. august 2012 

Tilstedeværende: Anna, Tom, Bent, Jens og Hans 

Referent: Hans 

Udsendes pr. mail til: Hovedbestyrelsen, Tom, Bent og Hans 

Kopi til Anna og Jens 

16. august 

Der blev udleveret ansvar-/opgaveliste til udvalget, så det er lettere at overskude arbejdsopgaverne i 

forbindelse med ”Åbent landbrug” ved Rodskov Svineproduktion 16. september. 

Der kom et forslag fra Kaj om emblemer til klubmestrene der kunne sættes på deres kasketter, så 

mestrene havde et synligt bevis på deres bedrift. Hans påtog sig at undersøge markedet. 

Vi har også besluttet at vores hvervekampagne fortsætter. Skaf et nyt medlem og scor en flaske 

rødvin. Der er aftalt at nye medlemmer efter 1. oktober betaler kr. 150,- + 80,- i kontingent frem til 

1.4.2013.  

Vi afvikler vores klubmesterskab søndag den 2. september. Vi starter kl. 900 med rundstykker og 

umiddelbart derefter går vi i gang med at spille. I år har spillerne selv madpakke med. 

23. august 

Markedet for emblemer er nu undersøgt. De koster omkring kr. 40,- pr. stk + opstart ca. 1.100,-. 

Derimod har vi besluttet at købe 12 petanquespillere i ”guld” på marmorsokkel, hvor der bliver 

graveret ”Rodskov Petanque Klubmester 2012”. Da der spilles double skal der bruges to stk pr. år. Vi 

har så frem til 2017. Prisen er inklusive alt kr. 760,-.  

Seneste: De har dem ikke på lager, så det bliver rødvin igen i år. 

Banechef Bent Ebbesen er ikke på prøve længere. 

 

13. september 

Det sidste møde inden ”Åbent landbrug”, hvor vi gennemgik de sidste detaljer. Nu mangler vi 

kun at vejret arter sig fra sin bedre side. 

Vores pavillon har stået ved banerne siden vore stævne/grisefest, og der har virkelig været 

brug for det. Rodskov Petanque har i flere år ønsket sig en stationær løsning på den plads. 

Hovedforeningen er med på ideen og vil låne os pengene, men vi mangler at få det finansielle 

på plads. Der har været drøftet: Kontingentforhøjelse, sponsorstøtte i form af bandereklamer 

eller andet, Nordea fonden og sponsoreret turneringer. Vi finder en løsning i fællesskab. Vores 



 Rodskov Gymnastikforening            

valg er faldet på 2 stk stålcarporte som skal stå i forlængelse af hinanden. De bliver bestilt i 

næste uge. 

 http://www.xl-byg.dk/produkter/trae-og-byggematerialer/byg-selv/carport/nordland-

galvaniseret-staal-carport-l520xb306xh249-cm-enkelt.htm 
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